
Wie zijn wij?
Bij aarts & co interieur en advies begroeten wij elke nieuwe werkdag met een glimlach. Iedere dag is voor ons namelijk een 
nieuwe kans om mensen blij te maken met een inspirerende werkomgeving. Samen creëren we een werkomgeving waar 
mensen blij van worden. Een plek waar ze iedere dag met een glimlach op hun gezicht weer naar toe gaan. In een omgeving 
die hen inspireert en motiveert. Waar je samen met collega’s kunt werken aan een gezamenlijk doel, ondersteund door de 
laatste technologie en inzichten. Een open en transparante plek waar concentratie en samenwerken net als zakelijk en privé, 
perfect samen gaan. Laten we met elkaar bouwen aan die plek waar mens en cultuur centraal staan zodat de medewerker 
en de organisatie kunnen excelleren. Het hoofdkantoor met warehousing, logistiek, backoffice en haar adviescentrum is in 
Tilburg, centraal gelegen in de Benelux. Vorig jaar openden wij de deuren van onze 2e locatie in Amsterdam

Wij zoeken 4 ervaren accountmanagers:  
2x locatie Tilburg  
2x locatie Amsterdam

Ben jij die unieke energieke persoon die ervaring heeft in de interieur branche? Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging 
dan willen wij heel graag met jou in contact komen. Als ervaren accountmanager bij aarts & co interieur en advies benader 
je diverse type klanten waaronder inkopers, facilitair managers maar ook architecten en project managers. Door acquisitie 
bouw je je eigen klantportfolio en zorg je voor een groei in het netwerk van aarts & co in de Randstad of regio Zuid-Neder-
land (afhankelijk van je locatie).

Je inventariseert snel en pragmatisch de behoefte van de klant voor de dag van morgen. Jij bent verantwoordelijk om het 
hele traject van a-z voor de klant naar een optimaal resultaat te brengen. Hiervoor onderhoud je ook het contact met de 
merken die wij vertegenwoordigen. Voor de realisatie van interieurontwerpen kun je ook gebruik maken van de interieur 
architecten van de studio van aarts & co.  

Ben je commercieel, sociaal, creatief, ambitieus, enthousiast en een communicatief sterk persoon die ook strategisch kan 
werken. Heb je een aantoonbaar HBO werk en of denk niveau en ben je zo snel mogelijk full time beschikbaar dan willen wij 
heel graag met jou in gesprek.

Profiel Accountmanager
• HBO werk- en denk niveau
• Ervaring in  Sales en het realiseren van groei binnen een B2B markt
• Ervaring in de interieurbranche is een pré
• Je beschikt over sterke beïnvloedings-  en onderhandelingsvaardigheden
• Architecten netwerk is een pre
• Je bent sterk in het bouwen van en onderhouden van (nieuwe relaties)
• Kennis van Nederlandse en Engelse taal 
• Bij voorkeur woonachtig in de regio ( Randstad of Brabant )

Arbeidsvoorwaarden
Een afwisselende verantwoordelijke functie in een dynamische inspirerende werkomgeving. Je komt in een no- nonsens 
cultuur met enthousiaste en gezellige collega’s. Je ontvangt een marktconform salaris overeenkomstig met het niveau van de 
functie en jouw ervaring en wij stellen een auto ter beschikking. 

Ben je geïnteresseerd in deze functie dan ontvangen wij graag je cv en motivatie.
Je kunt deze mailen naar: jasper@aartsenco.nl  (Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.)


